
Latvijas Kristīgajai akadēmijai 12. dzimšanas dienā

Sūtu sveicienus visiem, kuri Latvijas Kristīgās akadēmijas 12. dzimšanas 
dienu izjūt kā savus svētkus – akadēmijas mācībspēku saimei, kristīgo 
konfesiju pārstāvjiem, esošajiem un bijušajiem akadēmijas studentiem!

Andreja Eglīša vārsmas Jūsu augstskolas himnā, manuprāt, vienkārši, 
dziļi un patiesi izsaka universālu kristīgās mācības pamatdomu, proti, ka 
“Dieva nams” ir “mūžam ceļams dvēselē”, un tas ir “visiem verams”. No 
Kristīgās akadēmijas mēs sagaidām, ka tā dos saviem studentiem vērtību 
orientācijas pamatus, tādējādi uzturot arī kristīgo vērtību lomu sabiedrībā.

Lai Jums arvien izdodas nodrošināt mūsdienīgu kristīgo augstāko 
izglītību, līdz ar to sekmējot arī kristīgās Baznīcas un visas sabiedrības 
dialogu.

Daudz laimes!

Vaira Vīķe-Freiberga

2005. gada 13. maijā



To the Latvian Christian Academy 
on the Occasion of Celebrating its 12-Year Anniversary

I send greetings to all who assume the 12-year anniversary of Latvian 
Christian Academy as their own celebration – to the family of academy’s 
teaching staff, representatives of Christian denominations, and to all present 
and former students!

The verses of poet Andrejs Eglītis in the hymn of your academy, in my 
opinion, expresses in a simple, deep and genuine way a universal central idea 
of Christian teaching, namely, that “God’s house ” is “always to be built in 
a soul ”,  which is “open for everyone ”. We all anticipate that the Latvian 
Christian Academy will continue give to its students an orientation of basic 
values in a way that also supports the role of Christian values in society.

May you always succeed in providing contemporary Christian higher 
education thereby contributing to and fostering dialogue between the Christian 
Church and all of society.

Many happy returns of the day!

Vaira Vīķe-Freiberga

May 13, 2005

The President of Latvian State



Izglītībai jāvēršas pie kaut kā dziļāka 

jauna cilvēka personībā, nekā intelekts vien. 

Izglītības uzdevums ir uzrunāt 

būtiskāko dimensiju cilvēka personībā: 

viņa brīvību.

/Klauss Kīslings/

Latvijas Kristīgā akadēmija ir gandrīz vienā vecumā ar mūsu valsts 
neatkarību, kas mums devusi ārējo brīvību, bet augstskolas, kā tā pati 
pieticīgi atzīst, māceklības gadi savukārt ir veltīti cilvēka iekšējās brīvības 
atraisīšanai. Tikai ar iekšējo brīvību esam stipri ārējā brīvībā. Mācīt meklēt 
patiesas dziļas attiecības ar sevi, ar citiem cilvēkiem, ar Dievu – tā ir kristīgās 
izglītības misija un arī papildslodze. Vēlam arī turpmāk būt stipriem savā 
misijas apziņā un vēl daudzus gadus iet pa šo Patiesības un Mīlestības ceļu!

Augstākās izglītības padomes vārdā
AIP priekšsēdētāja, akadēmiķe Baiba Rivža

(Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministre, ex officio)

13.05.2005.



Education should address to something deeper 

in the personality of a young person than only intellect alone. 

The task of education is to address the most essential dimension 

in a human personality – his freedom.

/Klaus Kießling/

Latvian Christian Academy is almost at the same age as the independence 
of our state that has given to us external freedom, but the academy’s, as it 
unpretentiously admits, years of discipleship in its turn are dedicated to the 
undoing of a person’s inner freedom. Only with an inner freedom we are 
strong in external freedom. Teaching to seek for genuine deep relationships 
with oneself, with other people, with God – that is the mission of Christian 
education and also its additional load. We wish to be strong in the awareness 
of your mission also in future and to walk this path of Truth and Love many 
years ahead!

In the name of the Council of Higher Education,
The Chairwoman of the Council of Higher Education, 

Academician Baiba Rivža
(The Minister of Science and Education of Republic of Latvia, ex officio)

May 13, 2005



Romas katoļu baznīcas arhibīskaps 
kardināls Jānis Pujats uzrunā 

konferences dalībniekus.

Konferences 
un svīnību 
dalībnieku 
vidū – 
Latvijas 
evaņģēliski 
luteriskās 
baznīcas 
arhibīskaps 
Jānis Vanags.

Latvijas Pareizticīgās 
Baznīcas virspriesteris 
Aleksandrs Nagla apsveic 
konferences dalībniekus, 
nododot Visaugstisvētītā 
Rīgas un visas Latvijas 
Metropolīta Aleksandra 
svētību, un pasniedz LKrA 
rektorei Skaidrītei Gūtmanei 
svētītājmocekļa Rīgas Jāņa 
(Pommera) ikonu.



Konferences 
dalībnieki (no 

kreisās): SHUV 
viceprezidents V. 

Bells (ASV), 
LPB priesteris 

Aleksandrs 
(Šabeļņiks), 
A. Diošanu, 

Dr. Dr. K. Kīslings, 
L. la Rivjērs.

Latvijas Kristīgās akadēmijas māceklības 12 gadu konferences dalībnieku kopīgs foto.


